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Válka Ruska s Japonskem uklidnili itiyilo stávkujícího dělni
elva násilím a tliby tu nihilislé

provincií tuských vypovězeni I klá

jeho ptlkrost vzbudila mu nepřá
Iclilvl v Širokých kruzích lidu

jmenovitě pak mezi studentstvem
Po krvavých výtržnostech stu- -

ž v armádě ruské trnul pano- -

rorufiliopčt celou Rus strašlivou
viti shnilé poměry toho důkazem vraždou arciknížete Scrgějc který

byl dne 17 února v Moskvě najcit neslýchané porušení discipli
ny jakého iq dopustil gen lírip lézaje se na cestě do lázní usmr

dentských při nichž bylo píed
dvěma roky mnoho lidí usmrceno
a několik set studentů vypovězeno

penberg bývalý velitel druhé cen pumou hozenou pod jeho
nundlurskě armády proti vrchní-nlm- u

veliteli gen Knropatkinovi
kočár

Scrgějovi byla dána před něja
Týž navrátil no dno 16 rtaora do

Petrohradu a v rozmluví tvé ku

tátlupcům tisku bo vyjádfíl takto:

kým časem n ih i listy výstraha že

byl proiic5iil nad ním ortel smrti
a proto arcikníže se uzavřel do
svého zámku a nevyjížděl z něho

jen v průvodu své manželky a to

'Rád podám zprávu o bitvě
mého vojska Jelikož telegramy

ještě jen velmi zřídka V pátek
sem zaslané neodpovídaly skuteč-oost- i

Kuropatkio dovolil postup
aloi tou podmínkou Že se nesmí

však domnívaje se že mysli lidu
se jíž uklidnily chtěl navštívili
lázně a rotva Že kočár jeho vyjel
z vrat zámku byl následován

dále postoupit než ku llejkutaj a

Sandcpasu Mým plánem bylo

kinovy oJpově li na mna Nrj

prvá jsem 10 bál idělit Kuropatki
nAv rožku avémti vítěznému

vrjikii alo nezbývalo nic jiného
nclli tak učinili V noci dne 29
ledna jimo ustnjpili o slzami v

očích a hořkostí v srdcích Tehdy
Jsem přišel k náhledu že moje
přítomnoat na jevišti viliky neňl
déle molná a následujícího dne

jsem ve tvé zprávě oznámil Ku

ropatkiaovi Že žádám abych byl
velitelství zbaven"
Ze Si-tun-

10 oznamuje Že pře-

vzal gen Kaulbaurs dosavadní
velitel třetí armády ruské v Mand-žursk- u

vrchní velitelství nad

druhou armádou jehož se vzdal

gen Grippcnberg
Jakýs vojenský attaehé jedné k

Rusku přátelské mocnosti navrá
tívší ie z Mandžurska pravil že

je ruské vojsko pokud se týče
vzhledu a zásobování ve výbor-
ném pořádku Kol Mukdcnu je
nyní soustředěno 400000 vojínů
ruských Attaehé popírá Že by
byl býval poslední pohyb křídlo
vý který se nezdařil a jenž byl
připravován již v tom čase když
byl attaehé v Mukdenu nařízen

přímo z Petrohradu Tento po-

hyb prý byl proveden jediní na

podnět a k rozkazu Kuropatkina
Úřadní zprávy z prvního roku

váky praví že bylo posláno do
severních nemocníc 130439 mužů

vyjímaje Port Arthur Mezi nírní

zmocoiti bc Hcjkutaje a pak dobýt

na Sibiř tu arcikníže Sergěj měl

na tom hlavní vinu a vydal k tomu

rozkazy JpŽ provedl tehdy gen

Trepov jenž byl tehdy policejním

prefektem mokevským a nyní jest
generálním guvernérem v Petro

hradě Hned po tomto surovém

potlačení výtržností byly proná-

šeny hrozby proti arciknížeti Str-gějo-

tak že tento tenkrát uznal
za dobré odjeti z Moskvy

Velkokníže Sergěj byl nejbo-hatší-

z carské rodiny a stál v

Čele kliky arciknížat a proti všemu

opravnímu hnutí Narozen byl v

r 1837 a v r 1884 se oženil se

sestrou carévninou manželství to
zůstalo však bezdětné V ohledu

vojenském neměl žádných schop-
ností a při kurských manévrech

jakožto Kuropatkinův odpůrce

utrpěl zničující porážku
Ortel smrti vyřknut byl nad

Sergějem v proklamaci sociálně

dožkon v níž seděli dva muži
Saodepasu Z prvního sboru ar Před palácem spravedlnosti kolem

jedoucí sáně zadržely koně arcimádoího jsem poslal ku Hcjkutaji
brigádu která místo to obsadila

25 ledna V tom Japonci přitrhli
knížete v běhu a v tom jeden muž
v drožce se vztýčil a hodil zrovna

od jihu a brigáda se octla v křížo
pod kočár SergČ-jů-

v velikou pumu
která le roztrhla se strašlivým vý

vém ohni ale vydržela pokud
jsem nedostal druhou brigádu jež
kryla první ustup Nyní se však

buchem Ten byl tak silný že v

paláci spravedlností všechna okna

popraskala a v celém městě až keJaponci soustředili na levém kříd
le Večer 25 ledna došel rozkaz

abych se svým vojskem neustoupil
hranicím jeho bylo ho slyšeti
Kočár velkoknížete byl rozdrcen

za Žádnou cenu Následujícího dne na kousky a zbyla z něho pouze demokratické strany vydané itoctla se celá moje fronta v boji a
čtyry kola Koně zůstaly bez

vojsko bylo rozestaveno následov
pohromy ale splašili se a tryskem

oS: Na pravém křídle první sbor

pros lofiského roku když byla

policie v Petrohradě s bezohled
nou příkrostf potlačila nepokoje
Proklamace ta zněla: "Dude-l- i

naše demonstrace chystaná ke

uháněli dál byli však chyceni
Velkoknížc byl roztrhán pumou
na malé kousky Hlava jeho byla
rozdrcena na malé' částky Částí

armádní Vedle něho byl první
lbor armádní střelecký a pátá
divise druhého sboru který právě

přibyl z Ruska Ačkoli jsem měl

62 praporů tu nepřítel měl proti
mně dvakráte tolik vojska Dne

dnům 18 a 19 prosince právě
tak krvavé potlačena jako e tomozku nalezla jakás stará paní

bylo 1710 raněných a 1308 one-

mocnělých důstojníků Z mužitva

bylo 53890 raněno kdežto 72
581 trpělo rozlíčaými nemocemi

4007 rnužů zemřelo v nemocni

poiud mlčí Neví so jc&if to
jsou tač 1 policii te iKpndílilo
vzdor úiílovné námuito vypátrali
ilopu sjikniill nebo jména vrahů

Nebylo 11 blrh nslreni niícho
co by mohlo ilouřiii ku xtoto)ně
ní jich oob poiogralio jich po-slá- uy

do všech uuivcrsít ne' oť se

myslelo Iq to jsou studenti s ně

které vysoké Školy alo nikde jc

nechtějí tulti a tak se nepochyb
ně policie nedozví z Jali jioti to
dělníci tubo studenti
Tak jako tmavý stín snesla se

truchlivá tíseň na hlavní město
ruské- - Těžce zkoušeného cara sc

dotklo zavraždění Sergia nejbo-IcstnČ- ji

ze všech členů rodiny car

ské Lidé ktefí mu ještě včera
mnohé vytýkali pociťují 1 ním

dnes soucit Vypadá to tak jako

by se vražda vznášela ve vzduchu

4 aikdo neví na koho dojde nej-

dříve řada Ochranná opatření k

ochraně carské rodiny byla zdvoj-
násobena Tajná policie hledá a

zatýká každého na němž lpí po-

dezření že přináleží k revolucio-nářsk- é

straně Avšak úřady při-

znávají Že je holou nemožností

zabrániti páchání násilností tero-

ristů na veřejných ulicích Jedi-

ným bezpečným místem pro ohro-

ženého cara a jeho příbuzné jest
uvnitř paláců a zámků Všichni

členové carské rodiny byli důtkli-v- ě

vyzváni aby se hleděli co nej-

méně ukazovati na veřejností
Mezi revolucionáři je patrným

jakési uspokojení Chválí vraždu
velkokoížete a pravíže je největšf

zpátečník z carské rodiny odstra-

něn Na autokracií prý se dá ně-

co vymoci jenom krveprolítím a

hrůzou Žádného prostředku se

nelekají k dosažení svého cíle

Ve skutečnosti nelze prozatím

předvídat! jaké následky bude po-

slední atentát míti
Od císaře Viléma krále Edvar-

da a presidenta Loubeta došly
obzvláště vřelé telegramy sou-itm- toé

Roznáší se pověst že došel ca-řev-

vdově dopis v němž se jí

sděluje že bude první na řadě již
stihne násilná imrt k níž byla re-

voluční stranou odsouzena ' Také
se proslýchá Že byla odbývána
večer před smrtí Sergějovou schů-

ze v níž jednohlasně usneseno

upustit! ode vší oposice proti zem-

skému soboru a odporučit! okamži-
té jeho svolání carov! Ve schůzi
té byl přítomen také velkoknížc

Sergíus
Pohřeb zavražděného velkokní-

žete Scrgia je ustanoven na čtvr-

tek 23 února

Definitivně bylo ustanoveno 2e
nebude prozatím mrtvola velko-

knížete Sergia odvežena do Petro-

hradu nýbrž že bude prozatím
uložena ve hrobce kláštera Chou-dovské- ho

pokud nebudou prove-

deny jiaté změny v rodinné hrobce
Rornanovcú v kathedrále sv Petra
a Pavla do níž budou později
těleisé pozůstatky Sergiovy pře-

vezeny Změny ty jsou přítomní
vykonávány To víak není hlavní

příčinou proč nebude pohřeb vy-

konán obvyklým způsobem Uznal
totiž i sám generál Trepov že ne-

lze za to ručit že nebude spáchán
při pohřbu nový vražedný útok
Při okázalém pohřbu velkoknížete

při němž by byí přítomen car

celou rodinou Románovců mohla

by jediná puma zmařit! celou ičí

dynastií S ohledem na
osobní bezpečnost carovu bylo
usneseno že car na pohřeb do

Moskvy nepojede Může být že

ani jiný Člen carské rodiny nebude

přítomen Pravdě podobno jest

nedaleko kataitrufy sebrala j ? do

zástěry a odevzdala je policejnímu
komisaři Nedaleko toho ležela

26 ledna bylo v bojí poračováno

stalo před nedávnem v Petrohra-

dě tu bude tím vinen velkoknížc

Sergěj a generál Trepov a pro ta-

kový případ odsoudil je náš výber
k smrti"
Car a jeho rodina dleli právě v

zápisková knížka arciknížete ob
aS do večera ale my neustoupili
před Japonci ani o píď půdyLevé

cích 6474 z raněných a 11248
sahující bankovky a peníze Zbytnemocných ie Kalo k vojenské
ky mrtvoly byly policií sebrány do

Carskoje Selu při hostině dávané
na počest prince Bedřicha Leo-

polda pruského když došla ohro-

mující zvěst o zavraždění velko-
knížete Sergěje Car zdál se být
novou ranou osud) zasazenou

domu Románovců zdrcen a všech

ny další slavnosti na počest hosta

byly odřeknuty

Americký vyslanec McCormíck

a jíní zástupci cizích mocností

přijeli odpoledne do paláce aby
caru projevil! soustrast

Většina řádů a dekorací jimiž
ozdobena byla prsa velkoknížete

službě úplně nezpůsobilými 9429
pacientů se vrátilo do Ruska
Mohlo tedy ze všech raněných a

nemocných vstoupili zase do ru

ské armády 77000 mužů

Tyto počty do nichž sc mohly
během telegrafování snadno vlou-

dit! chyby neobsahují padlé a

patrně také ne raněné kteří bylí

jen nějakou kratší dobu ošetfová

ni'v polních nemocnicích

Výkaz se zdá býtí neobyčejně
příznivým pro řinkou armádu

Počet vojínů v nemocnících ze-

mřelých je neobyčejně malý Sku

tečná ztráta vojínů následkem po
ranění a nemocí překročuje o něco

málo číslo 50000 a z těchto lidí
má možná ještě polovička nadějí
že ie bude moci vrátit! ku frontě

Počet na bojišti padlých páčí
se od 40 do 59 tisíc mužů

Japonci bombardovali v úterý a

ve středu 14 a 15 února Put!

lovskou horu Stříkli 230 liber-ní- mi

střelami a to nasvědčuj že

přivezli z Port Arthuru obléhací

děla která nyní umístili proti
ruským posicím jižně od Mukde

nu Následkem toho musí počí
lati t jinými okolnostmi na něž

dříve nikdo nepomyslil JJudouc

nost jest nejistějSÍ než kdykoliv

před tím a to tím spíše ježto

Sergfja v době vraždy dopadly k

nohoum jednoho vojína stojícího
na etráŽi u aracnáiu ve vzdáleno-

stí asi 100 kroko od dějiště vra

žedného útoku Kord v

prostěradla a dány na nosítka

aby dopraveny byly do paláce a

jeden z generálů přikryl tu hro-

mádku kostí a masa svým koži-

chem aby je neviděla manželka
zavražděného která spěchala na
místo katastrofy

Kcčí arciknížete byř výbuchem
tak silně popálen a zraněn že

skonal na cestě do nemocníce

Oba útočníci bylí policií lapeni
bylí oba též výbuchem zranění
ale jen lehce Jeden z nich chlaď
nokrevně pravil když byl chycen
"Mně jest vše stejné ivojí úlohu

jsem vykonal"

Druhý byl policejním strážní
kem chycen snaže se uniknout!

Nalezen byl 11 něho revolver ale

nepokusil se ho použití Týž

projevil své spokojení md tím že

nebyl velkokníže Sergěj doprová-
zen svou chotí když ho stihl při
souzený mu ortel smrti Oba vra

hové ke zdráhali udati svó jména a

zaměstnání Pouze doznali Že

jsou Členy sociálně demokratické
revoluční itrany

Ihned po výbuchu shromáždil
mi obrovský dav lidí na rnlstě
útoku a někteří muži z něho na

padlí studující již e V davu též

nalézali a kteří počali rozdávati

revoluční letáky část sbírala

trosky 'kočár 1 na památku strašlí'
vé událostí

Když puma vybuchla dlela

manželka velkoknížete Alžběta v

Kremlu kde dohlížela na práce
dam ruské společností Červeného

kříže jež hotovily cupování a ob-vazk-

pro raněné vojíny a jakmile

byl roztříštěn na1 kusy ale prsteny
posázené drahokamy jŽ měl na

rukou byly nalezeny lidmi a vrá

ceny Zlatý kříž však který nosil

na nahém těle zavěšený na krku

nalezen nebyl Velkokněžna Eliš-

ka požádala veřejným provoláním

moje křídlo jež razilo cestu k

Saodepasu sesláblo znační a tu

jsem žádal vrchního velitele jenž
měl ještě Co praporů vojska k

disposicí o posily Ale teti se

zdráhal žádosti mé vyhověli od-

kazuje se na japonské demonstra-

ce ve středu armády které prý

jsou známkou v&eobecného postu
pu na llejkutaj následujícího dne

Všecky vůkolní vesnice byly již v

našímocí
Časně ráno dne 27 ledna došlo

ku prudké palbě Drželi jsme le
zase statečně Cesta k Sandepas
kteréžto místo bylo japonským
střediskem byla dosud prosta
nepřítele a tu jsem požádal vrch

ního velitele znovu o posilu

Kdyby mé byl Žádané vojsko po
lal byl bych opanoval krajinu
na níž se nalézalo 100000 nepřá-

tel Japonci nahlédli že by bylo

nebezpečno pokusili ie o naše ob

klíčení ježto na nč dorážela velká

síla ruské jízdy z jihu a jihozápa
du
Ve svém zoufalství utočili ne-

přátelé čtyrykrát na naše vnější

posice alo pokaždé byli skvěle

ůdraženi Mohl ífcm imíle po
odražení těchto ntokft př?j(tí k

výboji ale byl jsem vázán rozka-

zem vrchního velitele který se

zdráhal k útoku poskytnout! mí

posily S jakou netrpělivostí če-

kal jsem odpověď od velitele do-

vedete li přeJstavíti když pová-

žíte co znamená pro velitele ví-

tězství a to zdálo le již býtí v

našem dosahu a ztráta tisíců Ž-

ivotů lidských nezráŽela mě od

takového výsledku

Odpověď gen Kuropatkina při-

šla v 5 hodin ve íormě rozkazu

abych ponechal flfalý oddíl vojska
na naších posicích a hnut le

vojskem zpět za příčinou podpory
Kuropatkínovy armády ježto prý
e očekává postup Japonců proti
ruskému středu Jak jenom mohli

Japonci útočit! na střed když by
Jo všechno jejich vojsko kterým
mohli disponovat! posláno dále

na západ?
Těžko vylíčit! účinek Kuropat- -

lidu obyvatelstvo moskevské

aby vrátilo vzácný ten pozůstatek
po nebožtíkovi manželi Mezi

zdejšími členy carské rodiny kteří
b ídou přítomni pohřbu jsou kro

mě nejblížších Členů rodiny velko

knížete Sergěja dvě adoptované
dét! velkokoížete Konstantina

Sandepas stav věcí změnil a st

nasvědčuje že přijde za

krátko jaro velkokníže Pavel a velkokněžna

choť VladimíraNa některých místech fronty
Ačkoli jsou útočníci oděni jakopanuje mezi nepřátelskými vojsky

dobrá ihoda a přátelství a ruští i obyčejní dělníci zdají le phaále-žet- i

k vyšší třídě společnosti lidjaponští důstojníci' ae navzájem
ské Listiny jež u nich byly na- -pohosťují V Siočinpu provolá

vali Japonci slávu ruské kapele ezeny jsou vesměs falešné

Policejní strážník Louítievjenž
ednoho útočníka zatkl u Mikulá

Z hlavního stanu japonského slyšela o zavraždění svého manže

vojska v MandŽursku le sděluje:
že bude car zastupován při pohřbu

velkoknížaty Konstantinem a PavSměrem k řece Sa střílelo našij šovy brány praví že viděl muže

dělostřelectvo dne 14 února na

la tu vyběhla bez klobouku a

pláště a setkavši se průvodem

policistů nesoucím roztrhanou
mrtvolu jejího chotě omdlela

Záhy však se zotavila a doprovo

lem Konstantin je u lidu oblf-tie- n

protože fc na politických zá-

ležitostech dvora nepodílí a věnuje
vesnici Čícusumupatsu a zapálilo

Nepřátelské ' dělostřelectvo

přibližovati se ke kočáru a hoditi

pumu s velikou jistotou do okna

kočáru Následoval záblesk ohně

a ohromný výbuch který roztrhl

kočár na tisíc kusů Poranění a

poplašeníjconě uháněli divoce se

nedaleko hory Sangčensuské od

povídalo na palbu '
zt na byla zpět do Mikulášského

paláce kam mrtvola byla

se jen umění a vědě Odejel hne-- J

do Moskvy jakmile obdržel zvěst

o násilné surti SergějovíV noci ze dne 14 února a ná

Usmrcený velkokníž5 Sergěj byl zbytkem kočáru a vlekli kočífco

obrovské postavy za sebou
sledujícího dne podnikla nepřátel- -

ská pěchota útok na Vajtavskou Wcdplnftc mí na Pokrok
Bvakrcm a strýcem carovým a měl

na něho neobyčejně veliký vliv pouzo $1 ročneOba vrazi velkoknížete Sergějahorui ale byla odražena


